Запорожская областная организация профсоюза работников
энергетики и электротехнической промышленности Украины

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с
Праздником Труда, который по праву
считается
символом
созидательных
начинаний, светлых надежд и глубокого
уважения к труду человека!
Запорожская областная организация
профсоюза
работников
энергетики
и
электротехнической
промышленности
Украины представляет и защищает трудовые
права и социально-экономические интересы
работников отрасли, добивается соблюдения
властью и работодателями конституционных
прав и гарантий.
Выступая за развитие страны на основе
солидарности,
равности,
социальной
справедливости, профсоюз настаивает на
обеспечении полной занятости, достойной
заработной платы, качественных и безопасных
рабочих мест через совершенствование
социального диалога на всех уровнях.
Профсоюз поддерживает курс на
внедрение европейских стандартов жизни,
кардинальное повышение размеров основных
государственных социальных стандартов и
гарантий, поступательного развития страны и
Запорожского края.
И в тоже время мы заявляем
категорическое
«НЕТ»
нынешнему
наступлению власти и работодателей на права
и свободы людей наёмного труда.
Профсоюз
требует
обеспечить
повышение зарплат до европейского уровня.
Работающий человек не должен быть бедным!
Желаю
вам
крепкого
здоровья,
оптимизма, радости и благополучия в каждой
семье!
Приглашаю вас и ваши семьи
принять участие в митинге и праздничных
мероприятиях,
посвященных
государственному празднику - Дню труда.
Митинг состоится 1 мая 2018 года на
пл.Фестивальной с 10 до 11 часов.
С уважением,
Председатель областной
организации профсоюза

Э.Г.Земка

23 марта 2018 года на пленарном
заседании
Запорожской
областной
организации
профсоюза
рассматривались вопросы и проблемы
предприятий нашей отрасли, в т.ч.
обсуждалась
проблема
трудовой
миграции
квалифицированных
специалистов в страны ЕС.
По данной проблеме члены
Трехстороннего
социальноэкономического совета обратились к
Министру энергетики и угольной
промышленности Украины.
Публикуем полный текст этого
обращения.
Міністру енергетики та вугільної
промисловості України,
Голові Тристоронньої
соціально-економічної ради
при Міненерговугілля
Насалику І.С.
Шановний Ігорю Степановичу!

Професійні спілки, що діють на
підприємствах
паливно-енергетичного
комплексу України, висловлюють свою
глибоку стурбованість ситуацією, яка
склалась в трудових колективах у зв’язку з
прогресуючим
масовим
виїздом
кваліфікованих робітників, інженерів, інших
фахівців
на
заробітки
до
країн
Європейського союзу, Російської Федерації
та інших країн.
Основними
причинами
виїзду
відзначаються кількаразове перевищення
розмірів заробітних плат у приймаючих
країнах
порівняно
з
українськими
підприємствами, значно кращі умови праці,
вищі соціальні гарантії.
На сьогодні на державному рівні
відсутні системні заходи, спроможні
зупинити ці негативні процеси і протистояти

тотальній декваліфікації цілих галузей ПЕК,
що становить загрозу успішному виконанню
виробничих
програм,
забезпеченню
енергетичної незалежності та енергетичної
безпеки України.
Національна тристороння соціальноекономічна рада на засіданні 5 квітня ц.р.
поки не спромоглася адекватно оцінити
загрозу і виробити заходи реагування на
державному рівні.
До прийняття конкретного рішення
Кабінетом Міністрів України з даного
питання потрібно провести попередній
аналіз і оцінку ситуації у галузях економіки і
внести спільні пропозиції міністерств, як
органів виконавчої влади, що формують
державну політику у відповідній сфері, а
також об’єднань організацій роботодавців та
галузевих професійних спілок.
З метою вироблення спільного
бачення шляхів розв’язання проблеми
пропонуємо скликати у травні-червні 2018
року засідання Тристоронньої соціальноекономічної ради при Міненерговугілля,
підготувати фахівцями Міністерства і
винести на розгляд Ради питання про заходи
щодо збереження та розвитку трудового
потенціалу підприємств ПЕК, стимулювання
продуктивної праці.
Профспілкова оцінка стану справ з
даного
питання,
надана
Укрнафтогазпрофспілкою
і
надіслана
Міністерству за №35/07 від 4.04.2018р.,
підтримується іншими профспілками у сфері
ПЕК.
Схвалені сторонами пропозиції будуть
подані Кабінету Міністрів України для
прийняття невідкладних і перспективних
рішень,
внесення,
при
необхідності,
законодавчих ініціатив до Верховної Ради
України.
З повагою,
члени Тристоронньої
соціально-економічної ради
при Міненерговугілля
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Правительством одобрен проект
Указа Президента Украины
«О Дне профессиональных союзов
Украины»
Вопрос об установлении и
праздновании
в
Украине
Дня
профессиональных союзов Украины
был инициирован представителями
профсоюзов и их организаций на
Международной научно-практической
конференции
09.11.2017
"История
зарождения и развитие профсоюзного
движения в Украине" по случаю 200летия со дня создания в ноябре 1817 в
г.Львове
первой
профсоюзной
организации.
По итогам работы конференции
участники
приняли
резолюцию,
согласно
которой
рекомендовали
выборным органам и руководству
Федерации
профсоюзов
Украины
обратиться в органы государственной
власти по установлению и проведению в
Украине Дня профессиональных союзов
Украины.
Кабинет Министров Украины
поддержал инициативу президиума
Федерации
профсоюзов
Украины
относительно установления в Украине
Дня
профессиональных
союзов
Украины, который будет отмечаться
ежегодно во второе воскресенье
октября.
Подписание
Президентом
Украины соответствующего Указа будет
способствовать признанию важной роли
профессиональных
союзов
и
их
объединений
в
формировании
гражданского общества.

